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De interesse in het screenen van een hoog-risico populatie met lage-dosis CT (LDCT)
scans op longkanker neemt toe na publicatie van de positieve resultaten van de Ameri-
kaanse National Lung Screening Trial (NLST) en de baseline resultaten van andere scree-
ning trials. In 2011 toonde de NLST aan dat jaarlijkse longkankerscreening met behulp
van LDCT leidt tot een 20% afname in longkankerspecifieke mortaliteit, ten opzichte van
de groep die jaarlijks gescreend werd met een thoraxfoto. Deze resultaten leidden tot een
aanbeveling voor longkankerscreening van een hoog-risico populatie met periodieke CT-
scans door verschillende Amerikaanse medische genootschappen, inclusief de Preventive
Services Task Force.

Een nadeel van longkanker screening is het veelvuldig voorkomen van longnodules van
kleine tot gemiddelde grootte (<500 mm3). Tot 66% van de screeningpopulatie heeft
tenminste een dergelijke nodule. Het overgrote deel van deze nodules is goedaardig.
De meeste nodules die gevonden worden in longkanker screening zijn solide. Om goed-
en kwaadaardige nodules te kunnen onderscheiden is accuraat nodule management van
groot belang. In de Nederlands-Belgische longkanker screeningstrial (NELSON studie,
acronym voor Nederlands-Leuvens Longkanker Screening Onderzoek), is management van
longnodules gebaseerd op volume van nodules gedetecteerd op baseline en nieuwe ontstane
nodules in latere screeningsronden, en op volume-verdubbelingstijd (VDT) van bestaande
nodules op herhaalscans. De NELSON studie is de grootste gerandomiseerde studie waarin
longkankerscreening door middel van LDCT wordt vergeleken met geen screening.

Longnodules met een groter volume of snelle groei hebben een grote kans om kwaadaardig
te zijn. In de NELSON studie werden deelnemers met een nodule met volume <500 mm3

of VDT <400 dagen doorverwezen naar een longarts voor nadere analyse. Deze unieke
vorm van nodule management leidde tot een relatief laag percentage positieve screenings-
uitslagen, terwijl het gemiste aantal kankers zeer klein was. Desalniettemin bleek het
merendeel van de verdachte nodules die leidde tot verwijzing naar een longarts benigne
nog steeds goedaardig te zijn.

Een nodule management protocol moet zorgen voor tijdige diagnose van longkanker, ter-
wijl het aantal onnodige invasieve procedures voor goedaardige afwijkingen geminimali-
seerd moet worden om angst, kosten en morbiditeit te voorkomen. Het hoofddoel van
dit proefschrift was daarom om verschillende manieren te onderzoeken waarop het aantal
fout-positieve screeningsuitslagen verder verkleind kan worden. De studies uitgevoerd in
het kader van dit proefschrift dragen bij aan het optimaliseren van nodule management
in LDCT longkankerscreening.

Dit proefschrift

Deel I: De huidige status van longkankerscreening in Europa

Ondanks dat longkankerscreening in de Verenigde Staten al aangeraden en uitgevoerd
wordt in de algemene populatie, is het in Europa - tot nu toe - nog geen onderdeel van
de dagelijkse praktijk. Er zijn verschillende longkankerscreeningstudies verricht in Eu-



ropa, een deel daarvan is reeds afgesloten. De resultaten van deze studies, en van de
lopende Europese longkankerscreeningstudies worden besproken in Hoofdstuk 2. Mo-
menteel heeft nog geen enkele reeds voltooide Europese longkankerscreeningsstudie een
daling in longkankerspecifieke mortaliteit in de LDCT groep aangetoond. De resulta-
ten van de grootste Europese longkankerscreeningtrial, de NELSON studie, worden naar
verwachting echter pas in de loop van 2016 / 2017 bekend gemaakt. De tussentijdse
resultaten van de NELSON studie werden in 2009 gepubliceerd. Het percentage posi-
tieve screeningsuitslagen binnen NELSON lag aanzienlijk lager dan die binnen de NLST
(respectievelijk 2.6% op baseline en 1.8% in de tweede ronde versus 27.3% op baseline
en 27.9% in de tweede ronde), met een vergelijkbaar hoge negatief voorspellende waarde
(respectievelijk 99.7%-99.9% en 99.9%). Dit suggereert dat het relatief strenge op volume
en VDT gebaseerde NELSON nodule management protocol, een protocol dat ook wordt
gebruikt in de Duitse, Britse, en Deense longkankerscreeningstudies, efficiënter is en zou
kunnen leiden tot minder screeningsgerelateerde comorbiditeiten en lagere kosten. Voor-
dat er in Europa een positieve aanbeveling over longkankerscreening gedaan kan worden
moeten er echter eerst een aantal vragen beantwoord worden over verschillen tussen een
nodule protocol gebaseerd op diameter en op volume, namelijk over verschillen in vroege
longkankerdetectie, morbiditeit, mortaliteit, expositie aan straling en kosten.

LDCT longkankerscreening omvat niet alleen de beoordeling van mogelijk kwaad-
aardige intrapulmonaal gelegen nodules; in 14% van de NELSON deelnemers werden
extra-nodulaire aandoeningen zoals een aneurysma van de aorta of leverlesies gedetec-
teerd (Tabel 3.2). Andere, veel voorkomende nevenbevindingen van longkankerscreening
zijn calcificatie van de kransslagvaten en emfyseem. De twee grootste risicofactoren voor
het ontwikkelen van longkanker, roken en leeftijd, hangen namelijk ook nauw samen met
de ontwikkeling van deze ziektebeelden. In Hoofdstuk 3 is een tienstappenplan voor de
evaluatie van longkankerscreening CTs opgesteld (Table 3.3) dat niet alleen focust op het
omgaan met gedetecteerde longnodules, maar ook op extra-nodulaire bevindingen.

Deel II: Kwantitatieve evaluatie van CT longkankerscreening

Zoals eerder beschreven moet een screeningsstrategie zeer sensitief zijn voor detectie van
de ziekte, met een zo laag mogelijk aantal fout-positieven. Ondanks dat het aantal fout-
positieve screeningsresultaten in de eerste twee screeningsronden van de NELSON studie
al relatief laag was in vergelijking met andere, op diameter gebaseerde, screeningsstudies,
was onze hypothese dat dit aantal nog verder gereduceerd zou kunnen worden na opti-
malisatie van afkapwaarden van de VDT van snelgroeiende longnodules. In Hoofdstuk
4 werd aangetoond dat alle snelgroeiende longnodules in de NELSON studie die na de
driemaandse herhalingsscan na baseline verwezen werden naar de longarts en kwaadaardig
bleken te zijn, een VDT hadden van ten hoogste 232 dagen. Dit suggereert dat verlaging
van de VDT afkapwaarde voor snelgroeiende longnodules op korte termijn herhalingsscan
na baseline het aantal fout-positieve testresultaten nog verder kan verlagen. Deze bevin-
ding bleek niet toepasbaar op snelgroeiende nodules verwezen na de tweede ronde CT, een
jaar na baseline, vanwege de grotere variatie van VDTs van maligne nodules gedetecteerd
in deze incidentie screeningsronde.

In Hoofdstuk 5 werd de optimalisatie van afkapwaarden van volume en VDT verder
onderzocht, gebaseerd op de waarschijnlijkheid van kwaadaardigheid van een longnodule
met bepaalde grootte of groeisnelheid. Het functioneren van dit vernieuwde protocol werd
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vergeleken met een diameterprotocol. Op baseline bleek de kans op kwaadaardigheid klein
te zijn (0.6% [95% CI 0.4-0.8]) in longnodules met een volume van minder dan 100 mm3,
en deze kans bleek niet significant te verschillen van personen zonder longnodules (0.4%
[0.3-0.6], P=0.17). De kans op longkanker was intermediair (2.4% [95% CI 1.7-3.5]; waar-
door follow-up LDCT aanbevolen werd) wanneer nodules een volume tussen de 100 en
300 mm3 hadden. Personen met een longnodule met een volume van minimaal 300 mm3

hadden een significant grotere kans op longkanker vergeleken met personen zonder long-
nodules (16.9% [95% CI 14.1-20.0]; P<0.0001). Op basis van deze resultaten zijn nieuwe
volume afkapwaarden voor screeningsgedetecteerde longnodules opgesteld.

In de huidige richtlijn voor het omgaan met door screening gedetecteerde longno-
dules van het American College of Chest Physicians (ACCP) worden nodules met een
diameter <4 mm geclassificeerd als niet verdacht voor longkanker; nodules tussen de 4
en 8 mm worden geclassificeerd als intermediair (waarvoor beoordeling van groei (VDT <
400 dagen) geadviseerd wordt op een korte termijn LDCT); en nodules met diameter van
minimaal 8 mm als verdacht voor longkanker. Alhoewel deze richtlijn goede resultaten liet
zien op het gebied van sensitiviteit en specificiteit, hebben we aangetoond dat verbetering
mogelijk is. Wanneer de diametergrens voor een negatieve screeningsuitslag verschoven
werd van 4 naar 5 mm, voor een positieve screeningsuitslag van 8 naar 10 mm, en de
VDT afkapwaarde voor nodulegroei van 400 naar 600 dagen, konden zowel een hogere
sensitiviteit als specificiteit gemodelleerd worden. Voor het uitvoeren van deze analyses
hebben we diameters gebaseerd op semiautomatische driedimensionale volumemetingen
gebruikt, welke hoogstwaarschijnlijk meer accuraat zijn dan manuele diametermetingen,
en daarom waarschijnlijk tot betere screeningskarakteristieken hebben geleid dan bereikt
zou kunnen worden met manuele metingen. Indien er een volumeprotocol gebruikt werd
(afkapwaarden 100 mm3 en 300 mm3, VDT grens van 600 dagen) werd een vergelijkbare
sensitiviteit behaald als met het ACCP protocol, met een substantieel hogere specificiteit.
De resultaten van deze studie impliceren dat het gebruik van een volumeprotocol in long-
kankerscreening vroege detectie van longkanker kan verbeteren en onnodige vervolgscans
en invasieve diagnostische procedures kan verminderen.

Accurate schatting van nodulegrootte is van groot belang voor de optimalisatie van
nodule management. In de meeste longkankerscreening richtlijnen wordt nodulegrootte
gedefinieerd als gemiddelde nodule diameter (gemiddelde van lengte en breedte) op axiale
CT beelden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een longnodule redelijkerwijs gerepre-
senteerd wordt door een bolvorm, danwel ellipsoïde. Aangezien de natuur meestal geen
perfecte, bolvormige, longnodules creëert, zullen fouten in de schatting van nodulegrootte
optreden. Enkele studies gebruikten software om semiautomatisch driedimensionaal het
nodulevolume te schatten. Het is aangetoond dat metingen met deze software leidden
tot een grotere precisie en een kleinere meetfout, en een hogere betrouwbaarheid (betere
overeenstemming tussen herhaalde metingen) dan manuele diameter metingen. De over-
eenstemming tussen diameter en volumemetingen voor de schatting van nodulegrootte
werd geëvalueerd in Hoofdstuk 6. Hiervoor gebruikte we meetgegevens van 2240 solide
nodules van intermediaire grootte, gedetecteerd op de baseline scan. In dit hoofdstuk
wordt aangetoond dat de range in nodulediameter binnen verschillende volumecategorieën
(50-100 mm3, 100-200 mm3, 200-300 mm3, 300-400 mm3, and 400-500 mm3) enorm is:
tot 11.0 mm voor maximale axiale diameter binnen nodules met een volume tussen de 50 en
100 mm3. Het verschil tussen minimale en maximale diameters binnen een enkele nodule
werd gedefinieerd als intra-nodulaire diametervariatie. Overall werd een mediane intra-



nodulaire diametervariatie van 2.8 mm gevonden. Daarnaast hebben we aangetoond dat
nodule volume berekend op basis van semiautomatisch verkregen gemiddelde of maximale
diameter, uitgaande van een perfecte bolvorm van de nodule, leidt tot een substantiële
overschatting van nodule grootte van respectievelijk 47.2% en 85.1%, vergeleken met
semiautomatisch verkregen volume. Nodulediameter representeert nodulegrootte slecht;
een nodule heeft een oneindig aantal ‘diameters’, maar slechts een volume. Daarom raden
we aan om semiautomatisch verkregen volume en VDT te gebruiken in protocollen voor
solide longnodules.

Nieuwe solide nodules zijn een veelvoorkomende bevinding in LDCT longkankerscree-
ning, en dragen een substantieel hoger risico kwaadaardig te zijn. Een gedetailleerde
evaluatie van nodules voor het eerst gedetecteerd in de tweede of derde screeningsronde
(gedefinieerd als incidente nodules) werd beschreven in Hoofdstuk 7. In de tweede en
derde NELSON ronde werden 1222 nieuwe nodules in 787 personen geregistreerd. Uitein-
delijk bleek 6.2% van deze nodules kwaadaardig te zijn. Het merendeel omvatte adeno-
carcinomen (38.0%), plaveiselcelcarcinomen (22.0%) en kleincellige longkankers (10.0%),
en de meeste kankers werden gediagnosiceerd in stadium I (68.0%). Op moment van
eerste detectie verschilde het mediane volume van kwaadaardige (296 mm3, IQR: 73 -
721 mm3) en goedaardige (39 mm3, IQR: 21 - 103 mm3) nieuwe solide longnodules sig-
nificant (P<0.001).

Over de eerste drie screeningsronden van de NELSON studie werd in totaal een kan-
kerpercentage van 2.6% gevonden (200/7582, inclusief de 50 kankers in nieuwe solide
nodules). Nieuwe solide nodule dragen dus een aanmerkelijk hoger kankerrisico verge-
leken met nodules die reeds aanwezig waren op de baseline scan. Daarom zullen in de
toekomst strengere richtlijnen overwogen moeten worden voor nodules die pas na baseline
gedetecteerd worden. Nieuwe nodules moeten agressiever vervolgd worden, waarbij een
lagere afkapwaarde gebruikt moet worden voor een negatieve nodule (30 mm3) en een kor-
ter screeningsinterval tussen twee screeningsscans verkozen moet worden voor personen
met een kleinere nieuwe nodule.

Er is weinig informatie beschikbaar over groeipatronen van longkankers, aangezien
longkanker meestal pas in een laat stadium gediagnosticeerd wordt wanneer directe be-
handeling reeds noodzakelijk is. Longkankerscreeningsstudies waarbij longnodules in een
deel van de gevallen met meerdere CT scans vervolgd worden voordat de diagnose long-
kanker gesteld wordt bieden daarom een unieke kans om longkankergroei te bestuderen.
In Hoofdstuk 8 hebben we groeipatronen van 47 solide longkankers die gedetecteerd zijn
in NELSON deelnemers en die vervolgd zijn met minstens drie LDCT scans voordat de
diagnose longkanker gesteld werd geëvalueerd en gekwantificeerd. De groeicurves volgden
de exponentiele functie excellent, met een mediane R2 van 0.98 (IQR: 0.94-0.99). Daaruit
konden we concluderen dat longkanker volume meestal toeneemt volgens een exponentiele
functie. Deze studie is de eerste studie die het exponentiele groeipatroon van longkankers
heeft kunnen kwantificeren, en heeft kunnen aantonen dat longkankergroei beschreven
kan worden middels de VDT.

Deel III: Kwalitatieve analyse van CT scans in longkankerscreening

Het NELSON protocol stond radiologen toe om in de praktijk naar eigen inzicht het
screenresultaat dat gegeven zou moeten worden op basis van het NELSON protocol aan
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te passen, bijvoorbeeld in het geval van falende segmentatie door de software of hoge ver-
denking op kanker of juist een goedaardige afwijking. In de optimalisatie van de efficiëntie
van screening is niet alleen sensitieve noduledetectie, maar ook accurate noduleclassifi-
catie van groot belang. De invloed van de radioloog op de screeningsresultaten, door
de beslissing af te wijken van het NELSON protocol, werd beschreven in Hoofdstuk 9.
Radiologen besloten het screeningsresultaat te overrulen in 195 van de 3318 deelnemers
(5.9%) waarin het screeningsresultaat gebaseerd werd op een solide of partieel solide long-
nodule. Van deze aanpassingen omvatte 95.4% een down-classificatie van positief naar
intermediair of negatief, of van intermediair naar negatief. In geen van deze gevallen werd
later toch longkanker gediagnosticeerd. Deze aanpassingen zorgden voor een verlaging
van vervolgscans (n = 119) en directe verwijzingen naar de longarts (n = 67), en een
verlaging van fout-positieve baseline screenresultaten van 22%. In twee van de negen
gevallen met een upward-classificatie werd longkanker gediagnosticeerd. Daarom werd
geconcludeerd dat de radioloog noduleclassificatie kan verbeteren, in toevoeging op een
screeningsprotocol.

Het merendeel van de nodules van intermediaire grootte is goedaardig en zijn bij-
voorbeeld granulomateuze of infectieuze laesies of vergrote lymfeklieren die naar verloop
van tijd vanzelf weer verdwijnen. Onnodige vervolgscans en invasief onderzoek, kosten en
angst bij de patiënt kunnen vermeden worden wanneer specifieke eigenschappen gevonden
worden die nodules die vanzelf weer zullen gaan verdwijnen nauwkeurig kunnen identi-
ficeren. Het spontaan verdwijnen van longnodules in de NELSON studie is onderzocht
in Hoofdstuk 10 en 11. Op baseline hadden 805 van de 7557 NELSON deelnemers
(10.7%) tenminste een solide nodule van intermediaire grootte (totaal 964 nodules); in
totaal verdwenen 97 nodules spontaan (10.1%). Alhoewel het overgrote merendeel van
de longnodules van intermediaire grootte gedetecteerd op baseline niet verdwijnt, vonden
we dat driekwart van de nodules die wél verdwijnen reeds verdwenen zijn op het moment
van de driemaandse herhaalscan na baseline. Helaas bleek dat verdwijnende longnodules
CT eigenschappen deelden met kwaadaardige nodules (vaker een niet-gladde begrenzing).
Daarom zijn nodule-eigenschappen niet geschikt om te voorspellen welke longnodules in
de toekomst zullen verdwijnen.

In Hoofdstuk 12 worden de hoofdresultaten van dit proefschrift op een rij gezet en
bediscussieerd, worden de implicatie van de bevindingen, zowel voor nodules gevonden
binnen longkankerscreeningsprogramma’s als voor nodules gedetecteerd in de dagelijkse
praktijk besproken, en worden suggesties gegeven voor toekomstig onderzoek. Op basis
van de onderzoeken in dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat management van
longnodules gedetecteerd in het kader van longkankerscreening op verschillende manieren
kan worden verbeterd. Ten eerste door het gebruik van semiautomatische volumemetingen
in plaats van manuele diametermetingen; ten tweede door gebruikt te maken van de VDT
om nodulegroei te kwantificeren; ten derde door het optimaliseren van afkapwaarden voor
volume en VDT om onderscheid te maken tussen negatieve, intermediaire en positieve
screeningsuitslagen; ten vierde door aparte, strengere, richtlijnen op te stellen voor nieuwe
nodules; en ten vijfde door ervaren thoraxradiologen in te zetten voor de beoordeling van
screeningsscans en hun toe te staan in bepaalde gevallen van het screeningsprotocol af te
wijken.

Of longkankerscreening al dan niet ingevoerd zou moeten worden in de dagelijkse praktijk
in Europa zijn onder andere de uitkomsten van de mortaliteitsanalyses van met name de



NELSON studie en tevens de overige lopende Europese longkankerscreeningsstudies van
immens belang.





Deel V

Appendix




